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En inte försumbar andel av de publikationer som forskare vid verifiering anger
har skrivits vid KI/SLL saknar en giltig KI- eller SLL-adress på själva
publikationen.
Number of publications verified as
belonging to KI

Number of verified publications with a recognizable
KI/SLL address in the Web of Science

Konsekvensen blir att dessa publikationer inte kan kopplas till Karolinska
Institutet/SLL vid bibliometriska analyser utförda utanför den egna
organisationen. De genererar t.ex. inte statliga medel eller bibliometriska
poäng i olika rankningar.
Prefekter och verksamhetsansvariga vid SLL FoU kan bedöma läget för sin
institution/klinik med hjälp av verktyget Bibliometric Analysis Toolkit som nås
via ordinarie inloggning i verifieringswebben.

Karolinska Institutet - Adressrekommendationer för publikationer från KI/SLL

Forskningsstrategiska kommittén rekommenderar med anledning av detta
följande adresseringspraxis:





Alla som är affilierade till Karolinska Institutet bör ange universitetets adress
på sina publikationer enligt mallen: Dept X, Karolinska Institutet, SE-XXX XX
Postort, Sweden.
Dessutom anger man i förekommande fall även sin sjukhusadress* så att den
slutgiltiga adressen står enligt mallen:
Dept X, Karolinska Institutet, and Dept/Unit Y, Karolinska University
Hospital, SE-XXX XX Postort, Sweden.
Anställda vid SLL som forskar helt i landstingets regi och inte är affilierade till
Karolinska Institutet ska ange sitt sjukhus* som sin adress enligt mallen:
Dept/Unit Y, Karolinska University Hospital, SE-XXX XX Postort, Sweden.
Detta gäller även om man genomför ett forskningsprojekt tillsammans med
forskare från ett annat universitet.

Element ovan angivna i grått är inte obligatoriska.
Observera att kommateringen är betydelsebärande. De primära
organisationsnamnen (ovan ”Karolinska Institutet” och ”Karolinska University
Hospital”) bör alltid följas direkt av ett kommatecken för att inte riskera att tolkas
felaktigt.
Postnummer och postort behöver enbart förekomma en gång.
Ordningsföljden mellan organisationer inom samma adress påverkar oftast inte
bibliometriska analysresultat men kan ha inverkan på hur tidskriften behandlar och
visar upp adresserna samt hur adressinformation läggs in i olika databaser. Vi
rekommenderar därför att du anger din primära forskningsorganisation (vanligen
Karolinska Institutet) som första adress och din andra affiliering som andra adress.
Undlåtenhet att följa adressrekommendationerna kan leda till att publikationerna inte
inkluderas i bibliometriska underlag inom KI/SLL.

Dessa rekommendationer beslutades av FSK vid sammanträdet den 15 december 2015

*

Här används Karolinska universitetssjukhuset som exempel
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